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جلسه دادگاه فعاالن

سياسي

سیاسی اصالح طلب

 ۱۷تیر برگزار میشود

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات هفت فعال سیاسی اصالحطلب  ۱۷تیرماه در دادگاه انقالب برگزار میشود.
به گزارش ایلنا ،آذر منصوری با انتشار متنی در ایسنتاگرام از برگزاری چهارمین دادگاه هفت فعال سیاسی اصالحطلب در  ۱۷تیرماه خبر داد.
گفتنی است آذر منصوری،محمدرضا خاتمی ،محمد نعیمیپور ،محسن صفایی فراهانی ،حمیدرضا جالئیپور ،حسین کاشفی و علی شکوریراد تا
کنون در سه جلسه دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات وارد شده حاضر و از خود دفاع کردهاند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

برخی نمیتوانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند

معاون اول رییس جمهوری با اشــاره بــه افزایش برخی
مخالفتها پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد :در
این روزها برخی نمیتوانند عصبانیــت خود را از رأی مردم
نادیده بگیرند به همین دلیل به دنبال آن هستند که بگویند
ملت اشتباه رأی داده است.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهور با اشــاره به انتخابات  29اردیبهشــت خاطرنشــان
کرد :ملت ایران  29اردیبهشــت بار دیگر آگاهی ،هوشمندی
و زمانشناســی و دقــت نظر خــود را به نمایش گذاشــت
و در منطقه حســاس و پرتالطم خاورمیانــه تراز جدیدی از
دموکراسی در سطح منطقه و حتی جهان ارائه کرد و پیروزی
بزرگی برای نظام و رهبری رقم زد.
وی با بیان اینکه بر اثر انتخابات  29اردیبهشــت سرمایه
اجتماعی کشــور به صورت فزاینده افزایــش یافت ،اظهار
کرد :این ســرمایه اجتماعی قادر اســت به سیاستمداران
و دولتمــردان در همــه بخشها فراغ بال بیشــتری برای
خدمترسانی و انجام وظیفه بدهد.

معاون اول رییــس جمهور با انتقــاد از برخی اظهارات و
تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت :در این
روزها برخی نمیتوانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده
بگیرنــد .من نیز نمیدانم که چه زمانــی این افراد میتوانند
راحت شــوند اما باید بدانند که مردم کاری نکردهاند که آنها
عصبانی شده و اینگونه به مردم و منتخب آنها میتازند.
جهانگیری ادامــه داد :مردم در یک انتخابات رأی دادند و
فردی با رأیی بســیار باال انتخاب شــد .در این شرایط دیگر
نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم
اشتباه رأی دادهاند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.
وی بــا بیــان اینکه در ایــام انتقال دولت ،بــه آرامش و
گفتوگوی بیشتری نیازمند هســتیم تا دولتی قویتر برای
آینده شکل بگیرد ،خاطرنشــان کرد :هدف اصلی این افراد
سرگرم کردن رییس جمهور و دولت به چنین مباحثی است
اما پیداست که دولت نمیخواهد با این مسائل خود را سرگرم
کند.
معــاون اول رییــس جمهور با اشــاره به ســوابق رییس
جمهوری در پیش و پس از انقالب اسالمی خاطرنشان کرد:
رییس جمهوری فردی دارای سابقهای بسیار روشن ،در پیش
و پس از انقالب اسالمی است .آقای روحانی در شورای عالی
امنیت ملی به عنوان مهمترین رکن تصمیمگیری ســالها
نماینــده مقام معظم رهبری بوده و ملت نیز او را بر اســاس

جالل میرزایی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس:

عضو هیئت رئیسه جمنا:

جمنا در حال گفتمانسازی
است

یک عضو هیئت رئیســه جبهه مردمی نیروهای انقالب
آخرین فعالیتهای انجام گرفته در این جبهه را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،لطف اهلل فروزنده گفت :جمنا تشکیالتی
برای گفتمانســازی و طرح مطالبات مردم است و فقط به
برهه زمانی انتخابات اختصاص نداشت.
وی ادامه داد :درحال حاضر جلســات هیئت رئیســه هر
هفته تشــکیل می شود و قرار است در این جلسات به یک
راهبرد و چارچوب و استراتژی مشخص برسیم ،پس از آن
در جلسهای با مجمع عمومی و با حضور اعضا این استراتژی
به صورت رسمی اعالم خواهد شد.

حمله هکرهای داعش به
دو سایت خبری ایران

دو ســایت خبری متعلق به خبرگــزاری میراث آریا و
سازمان میراث فرهنگی هک شدند.
به گزارش ایســنا ،از ســاعات اولیه بامداد روز شنبه،
سایتهای خبرگزاری میراث آریا و پورتال سازمان میراث
فرهنگی مورد حمله هکرهای ناشناس قرار گرفتند.
ت نشان میدهد،
تصاویر قرار گرفته بر روی این دو سای 
این اقدام احتماال ازســوی عوامل وابســته به گروهک
داعش انجام گرفته است.
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
اطالعیهای اعالم کرد :کارشناســان فنی سازمان میراث
فرهنگی با گذشت دقایقی وارد عمل شدند و هر دو سایت
را از هک خارج کردند و این ســایتها در اختیار سازمان
میراثفرهنگی است.

اعضای پارلمان مصر:

در هیچ یک از جلسات کنفرانس
ضد ایرانی در پاریس شرکت
نکردیم

یکی از اعضای پارلمان مصر در گفتوگو با یک رسانه
عربی گفت :از شــرکت در کنفرانــس ضد ایرانی منصرف
شدیم و ما اکنون برای بازگشت به مصر به فرودگاه شارل
دوگل پاریس آمدیم.
به گزارش ایســنا ،احمد فتحی بداری ،یکی از اعضای
پارلمــان مصر در گفتوگو با الیوم الســابع گفت :ما برای
شرکت در کنفرانس ضد ایرانی تحت عنوان ایران به کجا
مــیرود؟ به پاریس رفتیم اما از شــرکت در این کنفرانس
منصرف شدیم و در هیچ یک از جلسات آن حضور نیافتیم
و اکنون برای بازگشــت به مصر به فرودگاه شارل دوگل
پاریس آمدیم ،این در حالی است که قرار بود روز سهشنبه
به مصر بازگردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع نساختن دبیرخانه
پارلمان از این ســفر به معنای نقض آشکار مقررات شورا
نیست ،گفت :ما قبل از سفر از اهمیت این کنفرانس اطالع
نداشــتیم و از اینکه پارلمان را قبل از ســفر آگاه نکردیم
عذرخواهی میکنیم .ما هدف خاصی نداشتیم.

کار در گرمای سوزان

نیروهای عملیاتی نفت در خوزســتان خواستار رسیدگی
مسئوالن به مساله گرمای شــدید خوزستان و کار کردن
کارگران شرکتها در این هوا شدند.
بــه گزارش ایلنا ،جمعی از کارگران عملیاتی نفت که در
شرکتهای مختلف پیمانکاری مشغول به کار هستند ،از
سختی کار در گرمای سوزان خوزستان انتقاد کردند.
به گفته این کارگــران ،عملیات حفاری و بقی ه کارهای
شرکتی در گرمای غیرقابل تحمل ادامه دارد؛ این کارگران
میگویند در روزهای گذشته دما در خوزستان به  54درجه
رسید ولی کا ِر کارگران شرکتی تعطیل نشد.
از قرار معلــوم به دلیل گرمای باالی هوا ســاعت کار
کارمندان و نیروهای ســتادی صنعت نفت ،در ساعت 13
خاتمه پیدا میکند؛ اما عملیاتیها و شــرکتیها همچنان
مجبور هستند به کارکردن در گرمای نفسگیر ادامه دهند.

چنیــن ویژگیهایی انتخــاب کردهاند .حــال اینکه عدهای
بخواهند استدالل کنند که شــرایط جور دیگری است ،تنها
خــود را اذیت میکنند و موفق نخواهند شــد که دولت را از
مسیر اصلی منحرف کنند.
معــاون اول رییــس جمهــور در بخشهــای دیگری از
صحبتهای خود به بیان برخی دستاوردهای دولت یازدهم
در زمینه اقتصادی اشــاره کرد و گفت :دولت یازدهم با اتخاذ
سیاستهایی در زمینه مباحث پولی و مالی و همچنین کنترل
تورم ،توانســت با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش
بهای نفت ایجاد شــده بود ،ثبات را در شــاخصهای کالن
اقتصاد کشور نگه داشته و به دولت بعد منتقل کند.
وی با بیان اینکه انتظار داشــتیم در کنار سیاســت ثبات
اقتصادی ،سیاســت کاهش نرخ سود بانکی نیز تحقق یابد،
افزود :دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی
به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاستهای مناسبی
این سیاســت را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود
تحقق نیافت.
جهانگیری اظهار کرد :گرچه نرخ سود بانکی طی سالهای
اخیــر  17درصد کاهش یافت اما اخیراً این نرخ با افزایشــی
اندک مواجه شــده اســت .در این شــرایط انتظار است که
دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود
بانکی باال ،سرمایهگذاری بسیار دشوار خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بــر اینکه بیکاری مهمترین چالش
پیش روی جامعه و نظام اســت ،اظهار کرد :در همین زمینه
انتظار مردم از مسئولین اقتصادی این است که به این چالش
بزرگ پاســخ دهند .در کنار چالش بیکاری ،چالش دیگری
مربوط به وضعیت معیشت مردم وجود دارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران همواره بزرگ
منطقه بوده است ،اظهار کرد :هیچ کس نمیتواند بزرگی ملت
ایران را بگیرد .با این حال ممکن اســت چند صباحی برخی
کشورها با کمک کشورهای غربی تحرکاتی انجام دهند اما
ایران از گذشــته تاکنون دارای جایــگاه اول در منطقه بوده
است.
وی در ادامــه تأمیــن منابــع مالی را یکــی از مهمترین
دغدغههای اقتصاد کشــور برشــمرد و گفــت :چنانچه که
بخواهیــم بر چالش بیکاری غلبه کنیم باید ســرمایهگذاری
فزاینــدهای اتفاق بیفتد و تولید رونــق و همچنین صادرات
خدمــات و کاالها افزایش یابد .در همین راســتا اصلیترین
محدودیت تحقق این اهداف ،تأمین منابع مالی است.
معــاون اول رییس جمهور در پایــان ،نظام بانکی ،بخش
دولتی ،منابع خصوصی و بازار سرمایه را به عنوان بخشهای
مختلف تأمین منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد :باید
با کمک اقتصاددانان سیاستهای برون رفت از چالشهای
پیش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنیم.

عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید
مجلس شورای اســامی گفت :هیچکس
نسبت به لزوم در اختیار داشتن یک نیروی
دفاعی کارآمد که در شــرایط حســاس از
امنیت کشور دفاع کند ،شک ندارد و همگی
برضرورت اقتدار ایــن قدرت نظامی اجماع
کامــل دارند .اختالفنظر مربوط اســت به
قرائتی که سپاه در دفاع از کشور دارد و این
قرائت را به مسائل و مباحث سیاسی تسری
داده است.
به گــزارش ایلنا ،جــال میرزایی درباره
اظهارات رییسجمهــوری مبنی بر حضور
سپاه در اقتصاد و نامساعد دانستن وضعیت
فعلی روند خصوصیســازی گفت :واقعیت
این است که سپاه یک نیروی مردمی است
کــه در جریان جنگ بهصورت خودجوش و
بدون آنکه بــهدنبال امتیازها و درجههای
مادی ،فردی و اجتماعی برای خود باشد ،از
دل مردم و برای دفاع از کشور تشکیل شد.
او ادامه داد :با اتمــام جنگ تحمیلی ،در
دولت آقای هاشــمی باتوجه بــه امکانات
لجستیکی که در اختیارشان قرار گرفته بود،
تالش کردند در راســتای محرومیتزدایی،
باری از دوش دولت بردارند.
عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید
مجلس شــورای اســامی تصریــح کرد:
متاســفانه هرچه از آن زمان جلوتر آمدیم،
بهجایی رســیدیم که در برخــی موارد ،هم
دولت ،سپاه را رقیب خود میداند و هم سپاه،
دولت را رقیب خود میبیند.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس
شورای اسالمی با اشــاره به مخالفتهای

سپاه باید همچنان حافظ امنیت کشور باشد

صورتگرفتــه با قراردادهــای جدید نفتی،
خاطرنشــان کرد :همه بهخوبــی میدانیم
درجریان  IPCیا همان قراردادهای جدید
نفتی چهکسانی مخالف واگذاری قرارداد به
شرکتهای خصوصی خارجی بودند که البته
دلیل این مخالفتها مشخص بود.
او گفــت :به هر حال اگــر بخواهیم کار
اقتصادی کنیم ،باید حیطه وظایف هر بخش
مشــخص باشد و اگر قرار باشد یک نهادی
در حــوزه نفت ،گاز ،پتروشــیمی و تمامی
بخشهــای مختلف اقتصــادی ورود کند،
اساس ًا دولتی در کار نخواهد بود.
میرزایی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد
ریشــه اختالفات ســپاه و دولت مربوط به
فعالیتهای نظامی نیســت؛ چه کسی گفته
که سپاه موشــک نداشته باشد؟! هیچکس
چنین حرفی نزده اســت .تسلیحات نظامی
توســط صنایع دفاعی تولید میشــود و در
اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
نماینده اصالحطلب مردم ایالم در مجلس
شورای اسالمی یادآور شد :هیچکس نسبت
به لزوم در اختیار داشتن یک نیروی دفاعی
کارآمد که در شرایط حساس از امنیت کشور
دفاع کند ،شــک ندارد و همگی برضرورت
اقتدار این قدرت نظامی اجماع کامل دارند.
او ادامه داد :اختالفنظر مربوط اســت به

قرائتی که سپاه در دفاع از کشور دارد و این
قرائت را به مسائل و مباحث سیاسی تسری
داده است.
عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید
مجلس شــورای اســامی در واکنش به
پرسشــی درباره خواســته رییسجمهوری
مبنی بر لزوم برقراری بازار رقابتی ،واگذاری
اقتصاد به بخش خصوصی واقعی ،ضرورت
نظارت بر عملکرد اقتصادی ســپاه و لزوم
پرداخــت مالیات توســط تمامــی فعاالن
اقتصادی همچــون این نهاد نظامی ،گفت:
متاسفانه ریشه اختالفنظرها صرف ًا مربوط
به فعالیتهای اقتصادی ســپاه نیســت و
این اختالفات مســائل گستردهای را شامل
میشوند که اقتصاد صرف ًا یکی از این مسائل
است.
او ادامــه داد :بجز بحثهــای مربوط به
اقتصاد ،ورود در عرصه سیاست و فعالیتهای
سیاسی این نهاد ،ورود به مسائل گفتمانی و
اینکه جامعه چگونه بیاندیشد ،و همچنین
نقد یک جریان سیاســی و حمایت از یک
جناح دیگــر و متهم کردن اصالحطلبان به
سازشکاری و مسائلی از این دست ،ازجمله
دیگر نکاتی است که منجر به این اختالف
دیدگاه میان دولت و سپاه شده است.
نماینده اصالحطلب مردم ایالم در مجلس
شورای اســامی یادآور شــد :با این همه
باتوجه به آنچه اکنون با آن مواجه هستیم،
باید شرایط بینالمللی و منطقهای را در نظر
داشته باشیم و تاحدودی اختالفنظری که
بهوجود آمده را مدیریت کنیم که مبادا این
اختالفات تبدیل به آسیبهای جدی شود.

ادعای دادستانهای آمریکا:

شیخزاده به برقراری ارتباط میان
یک دانشمند هستهای با مقامات
ایرانی در آمریکا کمک کرده است
دادســتانهای آمریکا مدعی شــدند که مشاور
پیشین نمایندگی ایران در سازمان ملل در گذشته
ترتیب دیداری میان یک دانشمند هستهای ایرانی
و مقامات وقت ایران را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا ،به نقل از رویترز ،دادستانهای
آمریکا طی دادخواســتی مدعی شدند که مشاور
اســبق هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل در
گذشته دیداری میان یک دانشمند هستهای مستقر
در آمریکا و مقامات ایرانی ترتیب داده بود.
رویترز نوشت :در این دادخواست گفته شده این
مساله در تشــدید مجازات کیفری احمد شیخزاده
مشاور اســبق هیات نمایندگی ایران در سازمان
ملــل تاثیر ندارد و درخواســت دادســتانی برای
طوالنیتر شدن دوران مجازات او به دالیل جریمه
مالیاتیاش است.
این رسانه آمریکایی مدعی شد :احمد شیخزاده
در نوامبر سال گذشته به اتهام فرار مالیاتی و تالش
برای نقض تحریمهای ایران مجرم شناخته شده و
این اتهامات ارتباطی با برنامه هستهای ایران ندارد.
دادســتانهای آمریکا در اســناد جدید مدعی
شــدهاند که شــیخزاده از ســال  ۲۰۰۵مقدمات
دیداری میان یک دانشــمند هستهای مستقر در
آمریکا که احتماال ملیت ایرانی داشــته و در یک
نیروگاه هســتهای آمریکایــی فعالیت میکرده با
حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت ایران
و محمدجواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در
آن زمان را در آمریکا فراهم کرده است.

بر اســاس ادعای این دادســتانها ،دانشــمند
هســتهای مذکور درباره مذاکرات هستهای ایران
و ســایر کشــورها مشــاورههایی داده است و به
عنوان مثال تعداد سانتریفیوژهایی که ایران برای
دســتیابی به اهداف هستهایاش نیاز داشت را به
آنها اطالع داده است.
به گفته دادســتانها این دانشمند هستهای که
رویترز از افشای نام آن خودداری کرده توصیههایی
درباره نحوه علنی کردن برنامههای هستهای ایران
برای عموم مردم نیز ارائه داده است.
بــه گــزارش رویتــرز ،دادســتانهای آمریکا
درخواست چهار ســال و  ۹ماه حبس برای احمد
شــیخزاده را داده اند اما تاکید کرده اند که با توجه
به اسناد مرتبط با «گستاخیهای» متهم میتواند
در افزایش محکومیت او موثر باشد.
استیو زیســو ،وکیل مدافع شیخزاده گفته حکم
نهایی او  ۱۷ژانویه اعالم خواهد شد؛ اما زیسو در
نامهای از دادگاه خواسته تا با توجه به اسناد جدید
ارائه شده محکومیت او را به تعویق بیندازند.
در ســال  ۲۰۱۶دادگاه آمریکا اعالم کرد احمد
شــیخزاده بــه دالیل هفــت گانــه از جمله دور
زدن تحریمهــای ایران ،پولشــویی برای ایران و
فرار مالیاتی متهم شــده اســت .به گفته مقامات
شــیخزاده در ابتدا به اتهام فرار مالیاتی و استفاده
از حســابهای بانکیاش بــرای توافقاتی میان
شــرکتهای مرتبط با آمریکا و ایــران در دوران
تحریمها متهم شده بود.

میرزایی تصریح کرد :متاســفانه شــاهد
هستیم آقایان ورود کرده و به اختالفنظرها
دامن میزننــد و بعد خودشــان میگویند
خارجیها دنبال این هستند که دولت و سپاه
با یکدیگر زاویه داشته باشند تا به سپاه ضربه
بزنند و در ادامه میگویند کسانی که داخل
کشــور در دولت فعالیت دارند نیز به نوعی
علیه ســپاه موضعگیــری میکنند که این
رویکرد درستی نیست.
او در واکنش به رویکرد رســانهای جریان
اصولگرا در این رابطه گفت :به نظر میرسد
چنیــن اظهارنظرهایی کــه از جانب دولت
شاهد هســتیم ،در یک جامعه مردمساالر
طبیعی اســت و اگر کسی نقد کند و بگوید
مث ً
ال نوع حضورمــان در منطقه میتواند در
بلندمدت به ضرر کشور باشد ،لزوم ًا با سپاه
زاویه ندارد؛ قرار نیســت تنها کســانی که
تعریف و تمجید میکنند را دلســوز نظام و
مردم بدانیم .چ ه بســا کســانی با آزادگی و
در راســتای منافع ملی نقد میکنند ،دلسوز
واقعــی نظام و ملت باشــند و نباید به همه
منتقدان انگ ســازشکار و واداده در مقابل
بیگانگان چسباند!
میرزایی در پایان تصریــح کرد :در واقع
آنچنــان کــه در سیاســتهای ابالغی
مربوط بــه اجرای اصــل  ۴۴هدفگذاری
شــده بود کــه رقابت واقعــی میان بخش
خصوصی ایجاد شود ،اقتصاد شفاف شده و
رانتخواری کاهش یابد ،عمل نکردیم و با
گسترش دامنه فعالیت و نفوذ شبهدولتیها
و خصولتیها نارضایتی رهبری بیشتر شده
است.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

خشونت
گریزی در
سیاست و
رویآوری به
آزادی خواهی
به نفع همه است
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور
تصریــح کرد:اصولگرایــی درحــال
تکمیل روند پوســتاندازی اســت؛
بایــد گرایش جدیــد و میمون آنان
به آزادی ،جمهوریت ،دموکراســی و
انتقــاد را ارج نهاد ،و به تســریع این
روند کمک کرد.
به گزارش ایســنا ،در یادداشــت
توئیتری حمیــد ابوطالبی با بیان این
مطلب ،آمده است :آنان ضمن بررسی
علل شکست سنگینشان درانتخابات
و کاهش آراء خود نسبت به سال،۹۲
به ایــن نتیجه رســیدهاندکه باید به
تغییرات اساسی تئوریک دست بزنند،
مهمتریــن امر در این تحول ،نقش و
چگونگی باور به آزادی و جمهوریت
اســت؛ آنان در حال پوســتاندازی
ازکنشگری عملیاتــی روزقدس به
رویکرد تهاجمی روز فطر هستند.
وی همچنین تصریــح کرد :دفاع
نامیمــون ایشــان ازتریبــونداری
یکسویه ،در قامت آزادی سخن ،شعر
و ادب و مداحــی و نقد ،روش نوین

آنان درراســتای گریز از کنشــگری
عملیاتــی روزقــدس اســت ،ایــن
رویآوری بــه آزادی خواهی و نقد،
و تجمیــع ادبیات و شــعر با مداحی،
رویکردی نــو در تاریخ نیســت ،به
شــرط آنکه آنان ملتزم به ملزومات
آن و فراگیــریاش باشــند؛ چراکه
خداوند در قرآن کریم ،ســخن لین و
قول سدید و معروف و بلیغ و میسور
و عظیم را می پســندد؛ و همه باور
داریم که تحول درســخن و ادب به
تحول درعمل می انجامد.
ابوطالبی همچنین یادآورشد :بدین
سان ،آزادی خواهی و نقد در جایگاه
اصیلش مــی نشــیند؛ جمهوریت و
دموکراســی برصدر سیاست نشسته؛
بخش خصوصی واقعــی دراقتصاد،
فرهنگ و رسانه پدیدآمده ،و ، ...قبال
هم نوشــتهام که باید دوستان را در
این پوستاندازی سخت کمک کرد؛
خشــونت گریزی درسیاست و روی
آوری به آزادی خواهی ،ادب وسخن
سدید به نفع همه است.
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یادداشت

سازش خیانت نیست

ﺣﻤﻴﺪ ﺁﺻﻔﻰ  -روزنامه نگار

جناح بازنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری با هجمهها و فشارها علیه روحانی
سعی دارند با تغییر زیاد در کابینه مقابله کنند و این پیام خوبی نیست .الزمه رأی
باالی مردم به روحانی در گام اول این اســت کــه کابینه باید با مطالبات مردم
همســو شود .با توجه به ترکیب مجلس دست روحانی برای چینش کابینه نسبت
به دور اول بازتر است و هماهنگی بیشتری با مجلس دارد و مردم و جامعه مدنی
نباید اولین ضربه روحی را با چینش کابینهای که همســو با مطالعات مردم نباشد
ازطرف روحانی بخورند! لذا آقای روحانی باید وزرای همســو با مطالبات مردم را
معرفی و اگر رأی الزم را ازمجلس کســب نکردند حداقل صداقت و شــفافیت
خودرا به موکلینش نشــان داده اســت .بحث مهم درشرایط کنونی مسله تعیین
تکلیف سیاست خارجی توسط دولت و وزارت امور خارجه است که درکنارشورای
عالی امنیت ملی و ابالغ سیاســت های کالن توسط رهبری باالخره این وزرات
خارجه باید باشــد که آن را به پیش و عملیاتی نماید .شکست داعش در عراق و
نیز تدوام این شکســت در سوریه این پرســش را پیش میآورد که ایران تا چه
زمانی باید درکنار دولت سوریه باشد و فرمول سیاسی ایجاد آرامش و پایان جنگ
داخلی دراین کشــور چیست؟ این پرسش یک پرسش روشنفکری و یک بحث
انتزاعی نیست اما روشنفکران و مردم چگونه میتوانند این مباحث را درایران مطرح
کنند؟ دردوره بحران هســته ای خط قرمزهایی ترسیم شد که نیروهای سیاسی
و مطبوعات و کارشناسان مستقل نتوانند اظهارنظر کنند اما باالخره برجام بعنوان
یک درخواست ملی و رد گزینه جنگ و تحریم توسط دولت و وزارت امورخارجه
به ســرانجام رسید .نظرسنجیهایی حاکی از مخالفت با حضور پایانناپذیر ایران
در ســوریه است .جامعه مدنی میتواند درپشــت این سخن آقای روحانی قرار
بگیــرد که اعالم نموده ما میخواهیم ســازش منطقی کنیم و این ســازش به
مفهوم خیانت نیســت و این موضوع را در همین بحران سوریه میتوان پیش برد.
ســوریه ،عراق و لبنان برای جمهوری اسالمی عمق استراتژیک (strategic
 )depthاست و ایران این امتیاز را مفتی به عربستان ،اسرائیل و آمریکا تحویل
نمیدهد و نظام عمق اســتراتژیک خود را دراین مناطق تعریف کرده و بخشــی
ازهویت آن شده است .محور سوریه ،عراق و لبنان تا لب مرزهای اسرائیل بخش
عمده ای از پرســتیژ ـ هویت جمهوری اســامی است .برای حل بحران در این
منطقه واســتفاده بهینه ازاین عمق دولت ،جامعه مدنــی و مجلس باید مطرح
کنند که نظامیان پشــت ســر سیاســیون و وزارت امورخارجه قرار بگیرند و این
شــعار عالوه براینکه درانطباق قانونی باقانون اساســی است گام بسیار بزرگ در
مسیر تعامل با منطقه و جهان و رهایی و خنثیسازی تحریمهای بر جامانده و یا
درشرف برگشــت تحریم های لغو شده میباشد .دربحران سوریه االن نمیشود
یکباره این کشــور را رهــا کنیم و بیرون بیایم بلکه شــعار و برنامه دولت جدید
ایران باید با اتکا به ســخن رهبری که عنوان چالش منطقی را در روابط جهانی
مطرح نموده و ســخن راهبردی آقای روحانی که سازش غیر خیانتآمیز باید در
روابط جهانی در پیش گرفت ،راهبردی بن بســت شکن از این مجموعه راهبرد
دوگانــه رهبری ـ روحانی بوجود بیاید .محور ظریف-ـ روحانی االن دنبال همین
خط هســتند  .عربستان میخواهد با عمق استراتژیک ایران مقابله ب ه عمل آورد.
حتــی اگر با برپایی جنگ ،خود را بعنوان چوبــدار و ژاندارم منطقه معرفی و در
این نقش رهبری جهان عرب را کســب نماید .این رویکرد عربستان کشور ما را
با یک شــرایط بسیار بغرنجی مواجه کرده است .منافع ملی ایران ایجاب میکند
که به ســمت راهبــرد صلح و تعامل برود و در این موضــوع تجربه جنگ ایران
و عراق بعد از فتح خرمشــهر و پیشــنهاد زنده یاد مهندس بازرگان برای پایان
جنگ در پیش روی ما اســت ولی متأسفانه درآن مقطع جمهوری اسالمی مدل
مواضع شوروی در دوره جنگ سرد را انتخاب کرد و االن هم برخی از جناحهای
قدرتمند حاضر نیســتند که حضور نظامی ایران در عراق و سوریه را تبدیل به راه
حل دیپلماســی و صلح کنند .آمریکا هم مخالف حضور نظامی ایران نیست البته
تا پایان ســرکوب داعش در عراق و سوریه .چون نیروی حشد الشعبی که شیعه
هستند نقش عمده ای درسرکوب داعش در عراق داشته و دارند و اگر اینها نبودند
داعش در عراق به این زودی ها دچار هزیمت و شکســت نمیشــد و به عقب
نمی رفت .تفاهمی نانوشته بین ایران وآمریکا روی سوریه و عراق برای سرکوب و
جنگ با داعش صورت گرفته و البته آمریکایی ها اعتقاد دارند که بعداً سراغ ایران
می رویم! ما مبلغ این باید باشیم که استراتژی ایران در سوریه و منطقه مداخله
نظامی نباید باشد و این یک بحث راهبردی است .اما حاال که نخواسته یا به اختیار
رفتهایم و در بحران ســوریه نقش اصلــی به عهده گرفتهایم  ،باید عاقالنه ترین
رفتار دیپلماتیک و استفاده از کارت توان و حضور نظامی در میز مذاکرات استفاده
نمود نه اینکه این حضورسبب وسوسه های بلندپروازانه شود.
یک عامل دیگری در منطقه به وجود آمده و آن این است که اخوان المسلمین
به عنوان یک جریان فکری سیاســی و ترکیه و قطر بعنوان مدافع این جریان در
برابر عربســتان و مصر زاویه شدید دارند .دراین میان ایران باید به قطر ـ ترکیه
نزدیک بشود و این سیاست باید حساب شده باشد .اروپا دراین بحران یقه آمریکا
را گرفته و معترضانه با آمریکا دچار زوایه شــدید شــده کــه چرا در بین اعراب
اختالف انداخته اســت! هیچ سیاســتمدار عاقلی نمیتواند بگوید یک دفعه و از
همین امروز ایران از سوریه یکجا خارج شود! بلکه روحانی و جامعه مدنی باید
ثابت کنند که ســازش خیانت نیست و اگر این مسیر صلح و تعامل پیش برود به
نفع منافع ملی اســت .این سیاست ســازش و مذاکره برای اتخاذ بهترین راهبرد
محورش این اســت که نظامیان پشت سیاسیون و دولت و مجلس بروند و اعالم
کنند مسئله منطقه ازعراق ،سوریه و غیره راه حل سیاسی دارد و باید اجازه بدهند
که دیپلماسی دولت ـ وزارت خارجه فعال باشد .االن مخالفین قسم خورده دولت
روحانی می گویند در عراق و ســوریه دولت و وزارت خارجه باید پشــت ما قرار
بگیرد! در صورت تداوم این استراتژی منطقه ای ،برای ایران هزینه های سنگینی
بوجودخواهدآمد .عدم مداخله در امور دیگران ،تعریف عمق استراتژیک راهبردی
بــر مبنای اینکه ایران توان این را دارد که به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل
شــود .یعنی ایران کشوری است که میتواند با تولید دانش بنیان خود بازار صدها
میلیون نفری خاورمیانه را بدست گرفته و روابط استراتژیک منطقهایاش بر این
اساس باشد .جناح بازنده انتخابات اخیر این عمق نوین را تاکنون تعریف نکرده یا
قادر به تعریف آن نبوده است و تنها عمق استراتژیک نظامی ـ ایدئولوژیک برای
خودشان تعریف کردهاند ،عمق استراتژیک با مزیت دخالت و حضور نظامی و باید
با این خط مشــی مخالف بود .با عمق استراتژیک مخالفت نباید کرد مشروط به
اینکه که محور توسعه ملی باشد و عمق استراتژیک خود را با اقتصاد بسنجیم به
همین دلیل باید در سوریه مذاکره کنیم و سازش خیانت نیست در سیاست سازش
یک امر بدیهی است .البته در نقد حضور ما در منطقه نباید بگونهای سخن گفت
که اصال محور ارتجاع عربســتانی ـ آمریکایی در کار نیست ،موضع کینه ورزانه
تحلیل را خراب می کند .موضع روشنفکری اعالن بحران و بر مبنای منافع ملی
راه حل دادن است .در اینجا روحانی و ظریف اهل مصالحه هستند ولی عربستان
لگد می زند و وحشــی است .عربستان در لبنان ،سوریه و یمن جنگ به پا کرده
و فقط با پول دارد غربی ها و آمریکایی ها را به حمایت خود تشــویق می کند و
واقعیت این است که میخواهد روی ایران را کم کند .ایران در سوریه هزینههای
خود را داده حاال باید نان خودش را بخورد! باید ایران با درایت در عراق با سنیها
کنار بیاید .االن عمق اســتراتژیک ما از تهران تا مرز اســرائیل و این برای ایران
امتیاز بزرگی اســت و فرصت مغتنمی اســت که بازار منطقه را باشلیک توپخانه
تولیدات ارزان و دانش بنیان خود ب ه دست بیاورد و قدرت اقتصادی و تولیدی خود
را تقویت کند .االن آقای روحانی میگوید سازش ،تعامل و این تعامل و سازش
خیانت نیســت .ســازش هزینه دارد ولی مقاومت و حضور عظمتطلبانه نظامی
بدون نگاه رقابت اقتصادی هزینه اش بیشتر است و به ضرر ماست و باید از برنامه
آقای روحانی درسیاست خارجی حمایت نمود و نظامیان پشت سر سیاسیون قرار
بگیرند ،سیاست یک بازی میلیمتری است.

